
Benefícios
Soluções personalizadas para a preparação de superfícies 
antes do revestimento de adutoras
• Maior taxa de limpeza e consumo reduzido, graças a uma proporção 
de qualidade/custo inigualáveis
• Eficiência de jateamento aprimorada obtida por meio de uma 
mistura operacional mais estável
• Consumo de revestimento reduzido, graças à melhor uniformidade 
na consistência do perfil.

Faixa abrasiva com condutividade extremamente baixa 
e a mínima contaminação da superfície
• Reduz o risco de contaminação por sais solúveis (cloretos e 
sulfatos).
• Todas as nossas fábricas Premium usam um processo de 
fabricação exclusivo de resfriamento a ar, minimizando a presença de 
espécies iônicas solúveis em relação ao processo de resfriamento a 
água usado por nossos concorrentes.

Possível efeito no aço dos abrasivos dos concorrentes 
com alto teor de cloreto:
• Iniciação da corrosão do aço
• Bolhas osmóticas
Contaminação iônica solúvel em água de abrasivos

Referências

ADUTORA

Trabalhar com a Winoa significa otimizar seu jateamento com abrasivo esférico, 

melhorando o perfil da superfície para garantir a durabilidade dos revestimentos, e 

contando com o suporte de uma equipe especializada na preparação de superfícies. O setor 

de energia responde por mais de 9% do mercado global de abrasivos de aço, e os materiais 

de aço desempenham um papel fundamental em seus processos produtivos, especialmente 

para adutoras.

Aplicações

Jateamento desincrustante 
com abrasivo esférico 
inoxidável
Controle de qualidade da 
tubulação duplex

Bolhas osmóticas de altos 
níveis de cloreto

Níveis de condutividade
dos abrasivos

Resfriamen-
to a ar da

W Abrasives

30 μS/cm 50 μS/cm 250 μS/cm 500 μS/cm 600 μS/cm

Baixo nível
em conformidade 
com ASTM D4940

Abrasivos
não metálicos de

alumínio

Alto nível
em conformidade 
com ASTM D 4940

Resfriamento a 
água dos

concorrentes
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WA Clean
Ferramenta de medição de limpeza exclusiva 
para otimizar os custos de jateamento – 
Certificado ISO

WA 3D
Análise de rugosidade tridimensional para
acompanhar as operações de qualidade e 
acabamento

ADUTORA

Com a criação de produtos inovadores dedicados ao setor de revestimento de 
adutoras, a W Abrasives se posicionou como a marca líder nesse mercado. 
Várias alternativas de alto desempenho para granalha e abrasivo esférico padrão, 
tanto em termos de eficiência quanto de qualidade da superfície foram desenvolvidos 
especificamente para esse mercado. 
Utilizados em equipamentos de jateamento turbinado ou por jato de ar, esses 
produtos “Premium” proporcionam maior desempenho, reduzindo o consumo e a 
contaminação por poeira.

PROFILIUM 
Mistura operacional pronta para uso 
para preparação de superfícies no 
jateamento a ar
Profilium é uma alternativa de alto 
desempenho para abrasivos metálicos 
descartáveis ou até mesmo os 
padronizados, popularmente usados na 
preparação de superfícies para adutoras, 
tanto em termos de eficiência quanto 
na qualidade da superfície. Clientes 
americanos, russos e dinamarqueses 
usam este produto Premium exclusivo para 
aumentar sua eficiência e reduzir seu custo 
de jateamento ao mesmo tempo.

SURFIUM 
Granalhas de alto desempenho para 
preparação de superfícies no setor de 
energia
SURFIUM foi projetado especialmente para 
o setor de energia e principalmente para 
OCTG e para a preparação da superfície 
antes do revestimento. 

Consultoria 
Trabalhamos com você para oferecer uma consultoria 
personalizada, a fim de melhorar seus parâmetros de 
jateamento. Auditamos seu processo e equipamentos 
para propormos soluções adaptadas.

Teste
Seja para um novo processo, seja para resolver um 
problema específico, nosso conhecimento está à 
sua disposição para encontrar a solução certa sem 
interromper sua linha de produção.

Treinamento
Ajudamos você a aumentar seu conhecimento sobre 
processos e operações de jateamento por meio de 
treinamentos presenciais e práticos, feitos sob medida de 
acordo com as suas necessidades.

Otimização
Através de verificações operacionais e mecânicas dos 
seus sistemas e medição de resultados de seus produtos, 
ajudamos você a aumentar sua eficiência e, ao mesmo 
tempo, reduzir os custos.

Manutenção
Fazemos a manutenção, reparamos e prestamos serviços 
para seu equipamento com intervenções programadas. 
Nossos serviços também incluem substituições de peças 
e contratos de serviços anuais.

Essa granalha 100% foi desenvolvida para 
proporcionar a melhor combinação entre 
o perfil da superfície e o consumo de 
abrasivos. Sua dureza específica garante 
um perfil de superfície estável e reduz os 
níveis de poeira. 

Stelux
A alternativa de alto desempenho 
para abrasivos metálicos padrão 
Stelux, o abrasivo esférico de aço 
inoxidávele granalha, se destina à 
limpeza da superfície, à preparação e 
ao acabamento de metais não ferrosos, 
forjados ou fundidos de aço inoxidável, 
assim como granito e mármore. STELUX é 
fornecido em três graus diferentes: 
C (abrasivo esférico de aço inoxidável à 
base de cromo), CN (abrasivo esférico de 
aço inoxidável à base de cromo-níquel) e 
CG (granalha de aço inoxidável à base de 
cromo).
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